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Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter
Tillsynsplanen är en beskrivning av hur miljö- och bygglovsnämnden uppfyller de krav som
ställs på tillsyn inom alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel
med receptfria läkemedel.
Enligt 9 kap. 2 § alkohollagen ska kommunen planera sin tillsyn av alkoholservering och
försäljning av folköl. Tillsynsplanen är ettårig och behöver uppdateras årligen. Den ska

fungera som ett planeringsverktyg och stöd i en effektiv tillsyn enligt alkohollagen och den
ska även lämnas till länsstyrelsen. Planen omfattar även tillsyn enligt lag om tobak och
liknande produkter samt lag om handel med receptfria läkemedel då tillsyn inom dessa
områden är samordnad och utförs av samma tjänsteperson.
Planen grundas på de register som finns på miljö- och byggenheten i våra
ärendehanteringssystem AlkT och 012.

l Mål för tillsynen
Övergripande mål
Alkoholservering och försäljning av folköl
Alkohollagen är en skyddslagstiftning. Syftet med lagen är begränsa den skadliga
användningen av alkohol, till exempel allt för tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och
ordningsstömingar. Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken är att främja
folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar.

Tobaksforsäljning och rökfria miljöer
Lag om tobak och liknande produkter är en skyddslagstiftning med det övergripande målet
att motverka tobaksbmkets medicinska skadeverkningar. Genom lagstiftning, information

och stöd till ett allsidigt tobakspreventivt arbete vill staten förebygga tobaksdebuten bland
barn och ungdom, uppmuntra till tobaksawänjning och skydda mot skadeverkningar av
passiv rökning.

Receptfria läkemedel
Syftet med lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är att undvika onödig
användning av receptfria läkemedel. Det ska vara möjligt att göra ett aktivt val mellan
likvärdiga substanser och produkter.

Nationell ANDTS-strategi
Regeringen har tagit fram en strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om

pengar (ANDTS-politiken) för perioden 2021-2025.
Strategin innehåller sju mål som tillsammans ska bidra till att uppnå övergripande mål:
l. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks-och nikotinprodukter och spel
om pengar ska minska.

2. Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika,
doping, tobaks-och nikotinprodukter och spel om pengar.
3. Antalet barn och unga som böljar använda narkotika, dopningsmedel och tobak
eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska successivt minska.
4. Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol,
narkotika, dopningsmedel, tobak- och nikotinprodukter och spel om pengar ska
successivt minska.

5. Personer med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha

tillgång till vård och stöd av god kvalitet.
6. Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol.
Narkotika, dopningsmedel, tobaks-och nikotinprodukter och spel om pengar ska
minska.

7. En folkhälsobaserad syn på ANDTS inom EU och internationellt.
Sunne kommuns drogpolitiska program
Sunne kommun antog i kommunfullmäktige 2015-08-31, § 213 ett drogpolitiskt program med
handlingsplan för åren 2016 - 2020. Den övergripande inriktningen i programmet är ett
minskat bruk av tobak och alkohol samt ett samhälle fritt från narkotika och dopning.

Handlingsplanen är kopplad till de nationella ANDT-målen. Viktiga strategier i det
drogförebyggande arbetet är att arbeta utifrån risk- och skyddsfaktorer, begränsa
tillgängligheten och minska efterfrågan. Handlingsplanen anger att vi ska vara restriktiva i vår

tolkning av alkohollagen vid tillståndsgivning. Syftet med det är att exponering av alkohol i
det offentliga rummet på sikt ska minska. En ny handlingsplan för Sunne kommun kommer
att tas ram när den nya rikstäckande handlingsplanen antagits.

Miljö- och bygglovsnämndens mål för tillsyn år 2022
Sunne kommun har politiskt förankrade riktlinjer som ska gälla för serveringstillstånd,
försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel. Nuvarande riktlinjerna är antagna av

miljö- och bygglovsnämnden 2021-04-19, § 26 och följande målsättningar finns:
l Handläggningstider som anges i riktlinjerna ska uppfyllas.
2 Alkoholhandläggaren ska besöka samtliga sei-veringsställen minst en gång per år.

Det innebär också löpande rådgivning och vägledning till tillståndshavare och deras
personal.

3 Utbildning i ansvarsfull alkoholservering sker årligen i samarbete med
kommunerna i norra Värmland.

4 Skriftlig information delges alla tillståndshavare när det sker förändringar i alkohollagen.

5 Övergripande mål är ett minskat bruk av alkohol och tobak, ett samhälle fritt från
narkotika och doping samt spel om pengar. Dessa övergripande mål gör att
kommunen särskilt tittar på om det finns risk för störningar för omgivningen,
inriktningen på serveringsstället, är det ett ungdomsställe eller ligger det i närheten
av en idrottsanläggning, fritidsgård, annan ungdomsmiljö samt annan känslig
kommunal verksamhet. Vid handläggning av serveringstillstånd och vid tillsyn
läggs därför stor vikt vid vad polismyndigheten och miljö- och byggenheten svarar
i sina remissyttranden när det gäller serveringstider.
6 Vid signal om brister som servering till minderåriga, överservering, bråk, ekonomisk

brottslig verksamhet görs tillsyn fortast möjligt. Tillsyn görs då helst tillsammans
med någon annan berörd myndighet eller tillsammans med alkoholhandläggare från
annan kommun.

7 På försäljningsställen för folköl ska minst ett tillsynsbesök göras årligen.
8 På försäljningsställen för tobak ska minst ett tillsynsbesök göras årligen.
I de antagna riktlinjerna saknas målsättning för antal tillsynsbesök på försäljningsställen för
receptfria läkemedel, detta har historiskt utförts en gång per år. Målsättningen för 2022 är

att utesluta besök för läkemedel och nästa ordinarie tillsynsbesök per försälj ningsställe sker
år 2023. Motiveringen är att endast ett fåtal verksamheter finns. Verksamheterna besökes
2021 och samtliga var utan anmärkning. Läkemedelverket anser att tillsyn vartannat år är

tillräcklig.
Kontrollköpen av tobak, folköl, läkemedel och e-cigg planeras fortsätta som innan covid av
Kristinehamns kommun.
Uppskattning av tillsynsbehovet har gjorts under avsnitt Befintliga resurser och antal

tillsynsobjekt.

2 Ansvarsfördelning inom tillsynsområdena
Enligt alkohollagen ansvarar kommunen tillsammans med polismyndigheten för den
omedelbara tillsynen över tillståndshavare av serveringstillstånd liksom över
detaljhandelsförsäljning och servering av folköl. På liknande sätt ansvarar kommunen och
polismyndigheten för tillsynen över detaljhandeln av tobaksvaror enligt lag om tobak och
liknande produkter där numer e-cigaretter och påfyllningsbehållare även ingår.
Kommunen har också ansvaret för den omedelbara tillsynen av bestämmelser om rökfria
miljöer förutom på arbetsplatser.
Regional tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Värmland som bland annat ska ge
kommunerna vägledning men också utöva tillsyn av kommunernas verksamhet avseende

myndighetsutövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande
produkter.

Central tillsynsmyndighet är Folkhälsomyndigheten, som ska följa utvecklingen och vara
vägledande vid tillämpning av alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter.
Kommunen ska även kontrollera att handlare (apotek omfattas inte) som säljer receptfria
läkemedel efterlever kraven enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och
Läkemedelsverket har rollen som övergripande tillsynsmyndighet med rätt att besluta om
sanktioner. Läkemedelsverket ger även kommunen tillsynsvägledning för kommunernas

direkta kontroll av försäljning av receptfria läkemedel.
I Sunne kommun har kommunfullmäktige beslutat att miljö- och bygglovsnämnden ansvarar

för den lokala tillsynen enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter samt
lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Ansvaret för tillsyn enligt dessa lagstiftningar
finns upptaget i miljö- och bygglovsnämndens reglemente som senast reviderades av
kommunfullmäktige 2017-12-11 § 141. Hur beslutanderätten har delegerats av miljö- och
bygglovsnämnden beskrivs i delegeringsordningen som antogs av nämnden 2015-02-11 § 13
och som senast reviderades av nämnden 2019-12-09 § 100.

3 Samordning och samverkan
Miljö- och bygglovsnämnden samarbetar och samordnar sin tillsyn med flera olika aktörer
och myndigheter. Samarbetet och samordningen syftar till att få en likvärdig tillsyn, samsyn
och underlätta för verksamheterna.
Samverkan kring tillsynen enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter sker
regelbundet med bland annat Polismyndigheten, Skattemyndigheten och Kronofogdemyndigheten och även med räddningstjänsten. Samverkan sker genom samordnade
tillsynsinsatser men även genom underrättelser myndigheter emellan och remitteringar i olika
ärenden.

Samarbete för alkohol- och tobakstillsynen sker med andra kommuner i länet framförallt
mellan Torsby, Sunne och Hagfors kommun, där området inkluderades i samverkansavtalet
år 2020. Det sker även genom nätverksträffar initierade av Länsstyrelsen i Värmland för
samtliga handläggare i länet. Inom miljö- och byggenheten sker samarbete framförallt med
tjänstepersoner som utför tillsyn enligt livsmedelslagen och miljöbalken.

4 Utförande av tillsynen
Tillsyn av verksamheter med serveringstillstånd
Förebyggande tillsyn
Förebyggande tillsyn är den tillsyn som ska förebygga att det sker överträdelser av
alkohollagen. Den förebyggande tillsynen är ett sätt för kommunen att sprida kunskap till de
som har ett serveringstillstånd om hur de ska arbeta för att följa alkohollagens regler i sina
verksamheter.

Exempel på förebyggande tillsyn är utbildningar i "Ansvarsfull alkoholservering" som
Sunne, Torsby, Hagfors och Munlcfors årligen genomför tillsammans och som riktar sig till
tillståndsinnehavare. Andra exempel är rådgivning som sker i samband med tillsyn och frågor
som besvaras via telefonsamtal och mej l till alkoholhandläggaren.

Inre tillsyn
Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har serveringstillstånd

fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet.
Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter såsom Polismyndigheten,
Skattemyndigheten, Räddningstjänsten och Kronofogdemyndigheten. Den inre tillsynen är
administrativ och sker med stöd av remisser och underrättelser mellan myndigheter.
En annan form av inre tillsyn som miljö- och byggenheten gör är att granska restaurangernas
försäljning av mat och alkoholdrycker genom de restaurangrapporter som lämnas årligen
enligt alkohollagen.

Yttre tillsyn
Yttre tillsyn är då alkoholhandläggaren besöker serveringsstället under pågående verksamhet
för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med alkohollagen. Enligt antagen
riktlinje ska planerad tillsyn på verksamheter med serveringstillstånd normalt utföras nio
helgkvällar/nätter per år. Förutsättningarna har dock ändrats något sedan riktlinjen antogs,
det finns färre nattklubbsverksamheter nu, cirka fem till antalet. Målet är att den antagna
riktlinjen ska följas, dock är antalet kvälls- och nattbesök färre än nio till antalet men minst
ett besök planeras på alla pågående verksamheter. På övriga restauranger är målet att göra

ett besök per år och då oftast dagtid.
Tillsynen sker oanmäld.
Yttre tillsyn kan även ske genom så kallad samordnad tillsyn, vilket innebär att kommunen
tillsammans med andra myndigheter som till exempel Polismyndigheten, Skattemyndigheten, Tullverket eller räddningstjänsten gör en gemensam tillsyn på serveringsstället.
Verksamheter med permanent serveringstillstånd ska ha minst ett tillsynsbesök per år. Målet

är att besöka en verksamhet med tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten varje år.

Tillsyn av försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter
Tillsyn av folkölsförsäljning sker i samband med alkoholhandläggarens tillsyn i detaljhandel
i samband med tobakstillsynen. Tillsyn av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare inkluderas också vid dessa tillsynsbesök. Tillsynen sker oftast genom oanmälda
besök.
Liksom vid den yttre tillsynen av verksamheter med serveringstillstånd sker en del av
tillsynen i butiker som en samordnad tillsyn med andra myndigheter, exempelvis
Polismyndigheten.

Vid tillsyn i butiker som säljer folköl, tobaksvaror och e-cigaretter och påfyllningsbehållare
kontrolleras att verksamhetsutövaren följer reglerna i respektive lagstiftning.
Alkoholhandläggare tittar till exempel på att verksamheten har ett egenkontrollprogram
samt hur märkning och marknadsföring ser ut. Vid tillsynen kontrolleras även vilka rutiner
som finns för att personalen ska sköta ålderskontrollen.
Kommunen genomför årligen kontrollköp av folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllnings-

behållare eller receptfria läkemedel för att kontrollera hur åldersgränsen följs i butiken.
Resultatet av ett kontrollköp kan utgöra ett diskussionsunderlag mellan tillsynsmyndigheten
och den som säljer varorna. Resultatet får dock inte utgöra en grund för föreläggande eller
förbud.

Tillsyn av rökfria miljöer
Lag om tobak och liknande produkter förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och
gemensamhetslokaler. Det är den som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett
annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för

att reglerna om rökfria miljöer följs.
Miljö- och bygglovsnämnden är tillsynsansvarig myndighet för reglerna om rökfria miljöer.
Exempel på rökfria miljöer är lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet, på
skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, hälso- och
sjukvårdslokaler, hotell, allmänna färdmedel och restauranger med flera.

Planen framåt är att fortsätta med tillsyn av rökförbudet i skolor och förskolor så att samtliga
skolor och förskolor får tillsyn med ett regelbundet intervall. För 2021 prioriteras förskolor

då tillsyn av rökfria miljöer samordnas med hälsoskyddstillsynen på förskolorna.
För andra rökfria miljöer som nämns ovan genomförs tillsyn enbart i samband med klagomål,
förutom beträffande restaurangmiljöer med serveringstillstånd där röldhhet kontrolleras i
samband med alkoholtillsynen.

Tillsyn av receptfria läkemedel
Miljö- och bygglovsnämndens tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel sker framförallt
i samband med tillsyn av tobak- och folkölsförsäljning i butiker. Vårt ansvar gäller de
receptfria läkemedel som säljs i andra butiker än ett apotek.
Vid tillsyn kontrolleras att verksamheten har ett egenkontrollprogram samt hur märkning,
förvaring och skyltning är utfört. Vid tillsynen kontrolleras även vilka rutiner som finns
för att personalen ska sköta ålderskontrollen.

5 Prioriteringar
Utgångspunkten är att miljö- och bygglovsnämndens mål för tillsynen ska följas men
behöver prioriteringar göras under året kommer följande att prioriteras först:
l. Händelsestyrd tillsyn vid information från polisen, socialtjänsten, klagomål om vad
nämnden bedömer vara grova missförhållanden.
2. Handläggning av inkomna ansökningar enligt alkohollagen och lag om tobak och
liknande produkter.
3. Verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd och stadigvarande

tobakstillstånd prioriteras i yttre tillsynen.

6 Sanktioner - åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen
Sanktioner vid tillsyn av serveringstillstånd
Kommunens inre och yttre tillsyn av verksamheter med serveringstillstånd kan leda till att en
utredning inleds. Utredningen kan i sin tur leda till att ärendet avskrivs men det kan också
leda till förslag om sanktionsåtgärder. De sanktioner som kan vara aktuella är erinran,
varning eller återkallelse. Sanktionsmöjlighetema ska ses som en trappstegsmodell där
upprepade överträdelser leder till skarpare sanktioner. Observera dock att det finns
missförhållanden och överträdelser där varning eller återkallelse kan bli aktuellt utan att
erinran och varning utdelats först.
Beslut om sanktioner kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Sanktioner vid tillsyn av försäljning av folköl, tobak och liknande produkter
Vid brott mot lagen om tobak och liknande produkter kan miljö- och bygglovsnämnden fatta
beslut om sanktioner. Sanktionerna riktas till den som äger företaget även om det är någon i
personalen som har brutit mot gällande lag.
Vid tillsyn kan sanktionerna ges för upprepade eller allvarligare brott genom ett föreläggande
eller förbud, med eller utan vite. Vid allvarligare eller upprepade överträdelser får milj öoch bygglovsnämnden återkalla ett försäljningstillstånd av tobaksvaror alternativt meddela
varning.

Vid tillsyn av försäljning av folköl enligt alkohollagen kan upprepade eller allvarliga brister
leda till att ägaren får varning eller försälj ningsförbud i 6 eller 12 månader.
Beslut om sanktioner kan överklagas till förvaltningsdomstol.
Sanktioner vid tillsyn av receptfria läkemedel
När miljö- och bygglovsnämnden upptäcker avvikelser mot lagen ska en rapport skickas till
Läkemedelsverket som vidtar lämpliga sanktioner mot företaget. Läkemedelsverket får
meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att lagen eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen ska följas.

7 Rapportering av resultat
Efter utförd tillsyn upprättas alltid ett protokoll och återkoppling sker alltid till tillståndsinnehavaren/försäljningsstället, oftast muntligt på plats.

Varje år efterfrågas uppgifter om utförd handläggning och tillsyn i olika enkäter till olika
centrala verk såsom Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Beslut i olika ärenden

skickas alltid till Folkhälsomyndigheten och Polismyndigheten. Rapportering sker även
löpande till Länsstyrelsen i Värmland i form av utredningar och beslut i samtliga enskilda

alkoholärenden. För rapportering används uppgifter som vid handläggning och tillsyn
diarieförs i miljö- och byggenhetens ärendehantermgssystem AlkT och 012.
Resultat redovisas även till nämnden. Se även avsnitt Uppföljning och utvärdering av tillsynen.

8 Uppföljning och utvärdering av tillsynen
Redovisning till nämnd sker vid större avvikelser under året eller vid förfrågning från nämnd.
Uppföljning och utvärdering av årets totala tillsynsinsatser sker vid årets slut och redovisas
vid nämndmöte i januari. Resultatet sammanfattas i en tjänsteskrivelse till nämnden. Utifrån
de erfarenheter som erhållits vid tillsyn under året kan prioriteringar göras inför kommande
år, arbete som inte utförts kan prioriteras högre kommande år. Orsak till eventuellt utebliven

tillsyn eller större avvikelser från tillsynsplan ska framgå av uppföljningen och
utvärderingen.

9 Finansiering av tillsynen
Miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande
produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel finansieras av avgifter och
skattemedel.

Kommunfullmäktige beslutade 9 september 2019 § 78 om ny taxa för prövning och tillsyn
enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel. Taxan utgörs av årliga tillsynsavgifter och avgifter för prövning av
ansökningar och anmälningar.

10 Befintliga resurser och antal tillsynsobjekt
Tjänsten som alkoholhandläggare är en deltidstjänst som omfattar handläggning av
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter,
lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt en liten del enligt spellagen. En utökning

av resurser skedde inför 2020 då tjänsten utökades från 50% till uppskattningsvis 70%
framförallt på grund av lagstifltningsförändringar i tobakslagen. Efter utvärdering såhär långt
av 2020 ser vi att något mer än 70% tas i anspråk för arbetsuppgifter enligt alkohollagen,
lagen om tobak och liknande produkter. Planen för 2022 läggs därför med hänsyn till en
resurs på ca 75%.

Enligt SKR:s modell för utredning av resursbehov kan följande antas för en heltidstjänst:
Aktivitet

SKR

Semester, sjukdom, VAB, friskvård, personlig tid etc. 400-600

Gemensam tid (inkl. utbildning) 400-600
Kärnverksamhet (tillsyn och tillsynsrelaterat) 1000
Summa < 2 200 timmar

Ovanstående visar att en handläggare på heltid grovt räknat har ca 1000 timmar för ren tillsyn
och därtill relaterat arbete (= kärnverksamhet) och ca 500 för gemensam tid. Detta innebär
att man kan planera för ca 1300-1400 arbetstimmar/heltidstjänst. Vid deltidstjänst minskar
främst tiden för kärnverksamhet då övrig tid oftast tas i anspråk. Detta innebär att maximalt
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1000 timmar kan planeras för kärnverksamhet och gemensam tid utifrån den tjänst på 75%
som finns anställd för arbetsuppgifterna.
I Sunne kommun finns 28 permanenta serveringstillstånd och vaije år tas beslut för cirka nio

tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten till exempel vid evenemang. För närvarande
finns 10 registrerade försäljningsställen för tobak, 15 registrerade verksamheter med

servering och/eller försäljning av folköl samt 6 försäljningsställen för receptfria läkemedel.
I nuläget finns ett registrerat försäljningsställe för e-cigaretter eller påfyllningsbehållare.
Inom kommunen finns två gymnasieskolor, en högstadieskola, åtta skolor med låg- och
mellanstadium samt 14 förskolor. För övriga rökfria miljöer, som enligt lagstiftningen
omfattas utförs tillsyn endast vid klagomål, förutom beträffande restaurangmiljöer med
serveringstillstånd där rökfrihet kontrolleras i samband med alkoholtillsynen.
En sammanställning av planerad tillsyn och antal tillsynsobjekt samt uppskattat antal ärenden

och uppskattad tidsåtgång finns i tabellen nedan.

Gemensam tid

Antal timmar

Taxearbete (indexjustering)

10

Interna möten (inkl LED, teammöten, APT)

100

Externa möten (inkl samverkansfrågor)

25

Informationsmaterial, webb

10

Administration (arkiv, AlkT, faktureringsunderlag)

120

Kvalitetsarbete t.ex. rutiner, ta fram ny riktlinje

70

Tillsynsplanering och uppföljning av tillsynsplan

20

Kommunövergripande projekt (t.ex. E-tjänster)

20

Delsumma

375

Planerad tillsyn 2022
Inre tillsyn

Antal anläggningar

Stadigvarande tillstånd alkohol & tobak

28+10

35

Restaurangrapporter

23

20

Yttre tillsyn
Stadigvarande serveringstillstånd (inkl rökfria

Antal inspektioner

serveringar)

28

61

slutna)

2

8

Stadigvarande tobakstillstånd

10

22

Försäljningsställen e-cigg

l

2

Försäljningsställen läkemedel

6

9

Servering/försäljning folköl

15

21

Tillfälliga serveringstillstånd (både allmänhet och

Kontrollköp tobak/folköl/receptfria läkemedel (utförs

8

av annan kommun)

Rökfria miljöer (gymnasium, högstadium, F-6)

3

15

Rökfria miljöer offentliga miljöer
Delsumma

201

11

Händelsestyrd tillsyn och handläggning

Antal ärenden

Nya stadigvarande serveringstillstånd
Tillfälliga serveringstillstånd (både allmänhet och

2

30

slutet)

5

20

Nya tobakstillstånd

2

20

Olika typer av anmälningar/ ändringar i befintliga
tillstånd för alkohol och tobak

50

Tillsynsärende alkohol startat pga brister

2

15

Tillsynsärende tobak startat pga brister

l

10

Registrering av folköl/tobak/e-cigg/receptfria
läkemedel/lotteri

15

Samverkan - jobb åt Torsby och Hagfors
Delsumma

160

Tillsyn och därtill relaterat arbete - ej debiterbart
Utbildning ansvarsfull alkoholservering (AAS) oklart
inför 2022

35

Remisser från andra myndigheter

10

Myndighetsrapportering (beslut Lst,
Folkhälsomyndigheten etc)

5

Enkäter (t.ex. Insikt, länsrapport mm)

10

Information, rådgivning till TH och allmänhet

130

Kompetensutveckling (inläsning, kurser, träffar)

100

Planering projekt t.ex. samordnad yttre tillsyn

10

Delsumma

300

Totalt

1036 h

Planeringen enligt ovan ger en grov uppskattning för hur arbetstiden för alkohol-

handläggaren fördelar sig på respektive arbetsuppgift.

